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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker obstaja večja verjetnost, da so žrtve spolnega mučenja ženskega spola; 

B. ker je pohabljanje ženskih spolnih organov kršitev konvencije ZN proti mučenju; 

C. ker je Komisija ZN za status žensk pozvala k prepovedi kamenjanja in ga opredelila kot 
vrsto mučenja; 

D. ker je posebni poročevalec ZN za izvensodne, nagle in samovoljne usmrtitve opozoril, da 
so lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci „bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam 
človekovih pravic“;

1. poziva EU, naj s pogojevanjem pomoči zagotovi, da bodo tretje države ščitile ženske in 
dekleta pred mučenjem; poziva Svet, naj začasno prekine pomoč državam, kjer mučenje 
še ni prepovedano, in naj pomoč preusmeri v podporo žrtvam; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo vsi novo sklenjeni prostotrgovinski sporazumi s tretjimi državami 
vsebovali stroge predpise, ki bodo ščitili ženske; 

2. poudarja, da mora EU še naprej sodelovati s tretjimi državami pri odpravljanju prakse 
pohabljanja ženskih spolnih organov; opominja tiste države članice, katerih zakonodaja 
inkriminira pohabljanje ženskih spolnih organov, da morajo na podlagi te zakonodaje tudi 
ukrepati; 

3. podpira prepoved kamenjanja; poudarja, da gre za barbarsko obliko usmrtitve; 

4. obsoja vse oblike nasilja v družini, zlasti uboje iz časti, prisilne poroke ter uboje zaradi 
dote; potrjuje, da jih mora EU obravnavati kot oblike mučenja;

5. pozdravlja odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča, da spolne zločine, med drugim 
posilstva, spolne napade in ponižanja, opredeli kot oblike mučenja, in njegovo priporočilo, 
da se te zločine obravnava kot vojne;

6. poziva EU, naj v dialogu s tretjimi državami na področju človekovih pravic spodbuja 
preprečevanje, preiskovanje in kazensko preganjanje nasilja nad ženskami;

7. izraža zaskrbljenost glede zlorab človekovih pravic domnevnih ali dejanskih lezbijk, 
gejev, biseksualcev in transseksualcev;

8. meni, da je pomanjkanje ločevanja v zaporu med transseksualnimi zapornicami in 
moškimi zaporniki kruto in nečloveško.


